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Spannende tijden
Heel even. Slechts een heel korte tijd hebben 
we kunnen genieten van het gevoel dat alles 
weer een beetje terug zou gaan naar het 
oude. Het nieuwe kabinet schaalde versneld 
de corona-maatregelen af en met de her-
nieuwd verworven vrijheden keek met name 
de jeugd weer enthousiast vooruit. 

Helaas worden we nu razendsnel achterhaald door iets 
wat we met elkaar eigenlijk niet meer voor mogelijk 
hielden: oorlog in Europa. Zo snel, zo dichtbij en zeer 
beangstigend. Een lichtpunt bij al deze ellende in Oek-
raïne is de massieve steun vanuit Europa, Nederland 
en ook Heerjansdam. Bij het inrijden van het dorp bij 
de Manning viel deze week op dat bij de woning van 
de dominee een grote inzamelingsactie voor Oekraïne 
werd ingezet. Veel dorpsgenoten brachten kleding en 
voedsel. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Op dit 
moment hebben we geen enkel zicht op reikwijdte en 
schaalgrootte van het conflict maar zeker is dat het 
grote gevolgen zal hebben. 

In deze onzekerheid lijkt het maar het best om ons te 
focussen op datgene dat we wel kunnen beïnvloeden. 
Binnen onze vereniging zijn dat vaak kleine dingen, 
zoals goed naar elkaar omkijken. Een bezoekje aan 
de buurman of buurvrouw die misschien toch een-
zamer is dan hij of zij zegt of wil toegeven kan zeker 
in deze tijd veel steun geven. Een luisterend oor is 
vaak al genoeg.

Samen met de Huurdersraad hebben wij de nieuwe 
PALT (prestatieafspraken lange termijn) met de 

andere Zwijndrechtse corporaties en de gemeente 
Zwijndrecht getekend. Belangrijkste punten die 

wij hierin voor Heerjansdam hebben vastge-
legd, zijn de Energetische verbeteringen van 
het bezit voor de komende jaren en vooral de 
focus op de leefbaarheid. Dit doen we samen 

met de gemeente, de dorpsraad, zorginstellin-
gen, politie en andere hulpinstanties. Het is goed 

te zien dat binnen de Drechtsteden alle neuzen de 
goede kant opstaan.

Verder zijn we met de gemeente en verschillende 
belanghebbenden in gesprek over het goed en veilig 
stallen van scootmobiels in de woongebouwen. 
Met name in Midden-Inn is het aantal fors toegeno-
men en dat leidt tot stallingsproblemen. Wij hopen bin-
nenkort met oplossingen te komen voor dit probleem.

Snel na de lokale verkiezingen van medio maart gaan 
wij met het nieuw te vormen college in gesprek over 
alles wat met wonen in Heerjansdam te maken heeft. 
Het is erg belangrijk om Heerjansdam met de speci-
fieke dorpse issues bij het nieuwe college op de kaart 
te zetten. 

Voor ons allemaal belangrijke zaken, maar ze vallen 
in het niet bij de ellende die we nu iedere dag op 
ons af zien komen vanuit Oekraïne….. We kunnen 
alleen maar hopen dat het geweld snel eindigt. 
Een ding is zeker: terug naar het oude leven van voor 
de corona-pandemie en deze inval door Rusland is 
een illusie…

Hopelijk lukt het ondanks de moeilijke en spannende 
tijden toch een beetje te genieten van het voorjaar, 
vaak toch de mooiste tijd van jaar! 

Gerben Stolk, voorzitter
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Opening kantoor
Met het verdwijnen van de maatregelen, is  Met het verdwijnen van de maatregelen, is  
ons kantoor aan de Kromme Nering ook weer ons kantoor aan de Kromme Nering ook weer 
helemaal open! Iedere woensdag van 09.00 tot helemaal open! Iedere woensdag van 09.00 tot 
11.30 uur staan wij voor u klaar om u te helpen 11.30 uur staan wij voor u klaar om u te helpen 
en om al uw vragen te beantwoorden. en om al uw vragen te beantwoorden. 



Een verbindende schakel in vrijwilli-
gerswerk. Zo omschrijft de stichting 
Present Barendrecht zichzelf. Ze slaan 
een brug tussen mensen die iets te 
bieden hebben en mensen die daarmee 
geholpen kunnen worden. Een stich-
ting waar de WBV Heerjansdam graag 
mee samenwerkt. Op 26 januari on-
dertekenden beide partijen een nieuw 
samenwerkingsverband voor de ko-
mende twee jaar. 

Veel mensen willen wel vrijwilligerswerk doen, maar zien 
het niet zitten om zich vast te leggen. Via de Stichting Pre-
sent kunnen zij eenmalig iets voor een ander doen, zonder 
verdere verplichtingen. Dat is waar het bij hen om draait. 
Hoe werkt dat dan precies? Je kunt je als groep aanmelden. 
Bijvoorbeeld als familie, met de buren, met collega’s of als 
vriendengroep. Dat kan een groep van 2 tot wel 60 perso-
nen zijn. Stichting Present kijkt dan wat zij zouden willen 

Weer twee jaar 
samen met 
Present 

Automatisch betalen
In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat wij In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat wij 
per 1 januari over zijn gegaan op een nieuw (admi-per 1 januari over zijn gegaan op een nieuw (admi-
nistratie)systeem. Dit systeem gebruiken wij onder nistratie)systeem. Dit systeem gebruiken wij onder 
meer voor de automatische incasso. Veel huurders meer voor de automatische incasso. Veel huurders 
maken hier al gebruik van, maar een aantal huur-maken hier al gebruik van, maar een aantal huur-
ders betaalt de huur door iedere maand handmatig ders betaalt de huur door iedere maand handmatig 
over te schrijven. Als u kiest voor automatische over te schrijven. Als u kiest voor automatische 
betaling, hoeft u niet meer na te denken of de huur betaling, hoeft u niet meer na te denken of de huur 
nu wel of niet betaald is en u heeft nooit meer een nu wel of niet betaald is en u heeft nooit meer een 
huurachterstand. Wilt u van deze mogelijkheid huurachterstand. Wilt u van deze mogelijkheid 
gebruik maken? Laat het ons dan weten. Wij sturen gebruik maken? Laat het ons dan weten. Wij sturen 
een formulier naar u toe, waarop u alle gegevens in een formulier naar u toe, waarop u alle gegevens in 
kunt vullen. Die stuurt u vervolgens terug en wij kunt vullen. Die stuurt u vervolgens terug en wij 
zorgen voor de rest! zorgen voor de rest! 

Zonnepanelen
Heeft u zonnepanelen, dan worden deze ook afge-Heeft u zonnepanelen, dan worden deze ook afge-
schreven via automatische incasso. Het bedrag van schreven via automatische incasso. Het bedrag van 
de huur en de zonnepanelen wordt in één keer afge-de huur en de zonnepanelen wordt in één keer afge-
schreven. Echter zal bij een eventuele huurverho-schreven. Echter zal bij een eventuele huurverho-
ging het tarief van de zonnepanelen niet meestijgen. ging het tarief van de zonnepanelen niet meestijgen. 

AED in ’t Rondom
In woongebouw ’t Rondom hangt sinds 28 februari In woongebouw ’t Rondom hangt sinds 28 februari 
een Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze een Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze 
AED kan levens redden bij een hartstilstand. Het is een AED kan levens redden bij een hartstilstand. Het is een 
draagbaar apparaat dat het hartritme weer op gang kan draagbaar apparaat dat het hartritme weer op gang kan 
brengen. Dit gebeurt door het geven van een elektri-brengen. Dit gebeurt door het geven van een elektri-
sche schok. Wanneer iemand een hartstilstand heeft en sche schok. Wanneer iemand een hartstilstand heeft en 
een omstander belt 112, kunnen de medewerkers van een omstander belt 112, kunnen de medewerkers van 
de meldkamer mensen uit de omgeving oproepen te de meldkamer mensen uit de omgeving oproepen te 
komen helpen. Deze burgerhulpverleners weten hoe zij komen helpen. Deze burgerhulpverleners weten hoe zij 
met de AED om moeten gaan en kunnen hulp verlenen met de AED om moeten gaan en kunnen hulp verlenen 
tot de hulpdiensten er zijn. Hiermee vergroot je de kans tot de hulpdiensten er zijn. Hiermee vergroot je de kans 
op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. 

doen. De agenda en mogelijkheden van de vrijwilligers 
staan centraal. Vervolgens kijkt de stichting welke hulp-
vragen er zijn. Dit doen ze door nauw samen te werken 
met professionele maatschappelijke organisaties. 
De groep vrijwilligers gaat meestal een dagdeel aan de slag, 
soms een hele dag. De activiteiten zijn heel verschillend. 
Zo bakte een groep jongeren poffertjes voor ouderen in een 
bejaardentehuis en begeleidde een groep collega’s een spel-
letjesmiddag in een achterstandswijk. Maar het kan ook 
een activiteit ‘achter de voordeur’ zijn. De stichting Present 
is al bijna twintig jaar actief in Nederland. Ze hebben ruim 
zeventig lokale afdelingen, waaronder dus één in Barend-
recht. En die is ook actief in Heerjansdam. 

Contact 
Wilt u ook een keer meehelpen als vrijwilliger? Neem dan 
contact op met de stichting via info@presentbarendrecht.
nl of 06-82917424. Heeft u zelf hulp nodig van de stich-
ting Present of wilt u hier iemand voor aanmelden? Neem 
dan contact op met de Woningbouwvereniging, zodat wij u 
verder kunnen helpen. 



De zomer komt er weer aan: de zon 
gaat lekker schijnen en de tuinstoe-
len komen tevoorschijn. Even lekker 
wegdromen in je eigen tuin. Voor veel 
mensen is dit vaste prik. Toch zijn niet 
alle tuintjes geschikt voor zo’n gezellig 
zomermomentje.

Als huurder bij de Woningbouwvereniging ben je verplicht 
om je tuin netjes bij te houden. De meeste mensen doen dit 
ook en veel Heerjansdamse tuinen liggen er dan ook mooi 
bij. Toch zijn er ook huurders die minder zin hebben om te 
tuinieren. Daar dient de tuin bijvoorbeeld als opslag, staat 
de schutting schots en scheef of hangen de takken over 

Energie en onze dagelijkse boodschap-
pen worden steeds duurder. Daardoor 
hebben steeds meer mensen moeite 
met rondkomen van hun geld. Ook ko-
men steeds meer mensen in de schul-
den. Een aantal tips om schulden te 
voorkomen of op te lossen. 

De belangrijkste tip die we kunnen geven: hoe eerder u 
hulp vraagt, hoe makkelijker u het probleem oplost. Zodra u 
merkt dat u uw rekeningen niet meer (helemaal) kunt beta-
len, is het tijd om actie te ondernemen. Door eerlijk te zijn 
over uw situatie, voorkomt u dat het probleem alleen maar 
erger wordt. Hoe eerder u hulp vraagt, hoe sneller het pro-
bleem wordt aangepakt. Kunt u bijvoorbeeld de huur niet 
meer betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons 
op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing. 

Open alle post
Rekeningen, betalingsherinneringen, belastingaanslagen. 
Het kan heftig zijn om die te lezen als u ze niet kunt beta-
len. Maar post niet openen, is niet handig. Vroeg of laat 
zal er een deurwaarder op de stoep staan. Het werkt beter 
als u zelf contact opneemt met iemand die u moet betalen. 
U kunt uw situatie uitleggen en afspraken maken over 
de betaling. 

Post sorteren
Niet alle post hoeft vervelend te zijn. Maak daarom drie 
bakjes: bewaren, behandelen, bestuderen. Het bakje 

‘bewaren’ is voor alle belangrijke post die u over iets infor-
meert, maar waarvoor u verder niets hoeft te doen. De ein-
dafrekening van het energiebedrijf bijvoorbeeld, of een 
bewijs van uw verzekering. 

Belangrijke post
In het bakje ‘behandelen’ bewaart u post waarop u moet 
reageren. Alle rekeningen die u moet betalen, bijvoorbeeld. 
En de brief dat u belastingaangifte moet doen. Zorg ver-
volgens dat u de rekeningen ook echt betaalt of dat u actie 
onderneemt als dat nodig is. 

Probleemvrije post
In het bakje ‘bestuderen’ tot slot, kunt u post bewaren 
die u later nog eens wilt lezen. Op een rustig moment. 
Denk aan nieuwsbrieven, tijdschriften en reclamefolders. 
Die kunnen gerust even wachten. En als u ze ongelezen 
bij het oud papier doet, is dat geen enkel probleem. Bedenk 
wel dat sommige informatie wel belangrijk is om te weten

Meer tips
Wilt u meer tips? Kijk dan een op de website 
www.eerstehulpbijschulden.nl. 

Zomer op komst: 
tuin op orde!

Schulden voorkomen of oplossen

de straat. Eigenaren van deze verwilderde tuinen worden 
verzocht hun tuin in orde te maken. Het is namelijk con-
tractueel vastgelegd dat je als bewoner zorg draagt voor 
een fatsoenlijke tuin. Gebeurt dit niet, dan zijn wij helaas 
genoodzaakt actie te ondernemen. De kosten die dit met 
zich meebrengt, zullen voor rekening van de betreffende 
huurder zijn. 
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CV leeg? Zo gepiept! 
Een telefoontje naar de CV-in-Een telefoontje naar de CV-in-
stallateur of loodgieter: het is heel stallateur of loodgieter: het is heel 
verleidelijk als de CV-ketel bijge-verleidelijk als de CV-ketel bijge-
vuld moet worden. Toch is het niet vuld moet worden. Toch is het niet 
helemaal de bedoeling. Het bij-helemaal de bedoeling. Het bij-
vullen van de CV kunt u namelijk vullen van de CV kunt u namelijk 
prima zelf! prima zelf! 

Wij leggen in acht stappen uit hoe Wij leggen in acht stappen uit hoe 
dit in zijn werk gaat. dit in zijn werk gaat. 

1.1. Zet de pomp uit (stekker uit het stopcontact)  Zet de pomp uit (stekker uit het stopcontact) 
en wacht tot het water niet heter is dan 40 gradenen wacht tot het water niet heter is dan 40 graden

2. 2. In de buurt van de vulopening vindt u een water-In de buurt van de vulopening vindt u een water-
kraan. Sluit de vulslang hierop aan.  kraan. Sluit de vulslang hierop aan.  

3.3. Laat voorzichtig de slang volstromen met water  Laat voorzichtig de slang volstromen met water 
voordat u deze aansluit op de installatie (zo ver-voordat u deze aansluit op de installatie (zo ver-
mijdt u dat er lucht bij komt). Sluit de kraan weer.  mijdt u dat er lucht bij komt). Sluit de kraan weer.  

4.4. Open de vulkraan van de installatie door deze een  Open de vulkraan van de installatie door deze een 
kwartslag te draaien kwartslag te draaien 

5.5.  Laat de waterkraan stromen tot de druk voldoende   Laat de waterkraan stromen tot de druk voldoende 
is verhoogd in de CV-installatie. is verhoogd in de CV-installatie. 

6.6.  Sluit de waterkraan en de vulkraan. Maak de   Sluit de waterkraan en de vulkraan. Maak de 
slang weer los. slang weer los. 

7.7.  U kunt nu de installatie ontluchten. Draai alle   U kunt nu de installatie ontluchten. Draai alle 
radiatoren open en draai het ontluchtingsventiel-radiatoren open en draai het ontluchtingsventiel-
tje, dat zich op de radiator bevindt, open. Zodra tje, dat zich op de radiator bevindt, open. Zodra 
er water uitkomt, is alle lucht eruit en kan het er water uitkomt, is alle lucht eruit en kan het 
ventieltje gesloten worden. ventieltje gesloten worden. 

8. 8.  Zet de pomp aan (stekker weer in het stopcontact)  Zet de pomp aan (stekker weer in het stopcontact) 
en laat de CV weer opstarten. en laat de CV weer opstarten. 

Mocht u na het verschijnen van deze nieuwsbrief Mocht u na het verschijnen van deze nieuwsbrief 
toch de CV-installateur of loodgieter inschakelen toch de CV-installateur of loodgieter inschakelen 
voor het bijvullen van uw CV, dan zijn wij genood-voor het bijvullen van uw CV, dan zijn wij genood-
zaakt de kosten bij u in rekening te brengen. zaakt de kosten bij u in rekening te brengen. 

Midden Inn voor alle 
Heerjansdammers 
Dat er in Midden Inn allerlei verschillende activiteiten Dat er in Midden Inn allerlei verschillende activiteiten 
worden georganiseerd, is inmiddels bij veel worden georganiseerd, is inmiddels bij veel 
Heerjansdammers wel bekend. Wat minder bekend Heerjansdammers wel bekend. Wat minder bekend 
is, is dat bijna al deze activiteiten ook toegankelijk zijn is, is dat bijna al deze activiteiten ook toegankelijk zijn 
voor Heerjansdammers die niet in Midden Inn wonen. voor Heerjansdammers die niet in Midden Inn wonen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan koersbal of kaarten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koersbal of kaarten. 
Daarnaast kunt u in de oneven weken op vrijdag Daarnaast kunt u in de oneven weken op vrijdag 
gezellig aanschuiven bij de vrijdagavond special in de gezellig aanschuiven bij de vrijdagavond special in de 
brasserie. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Dit kan brasserie. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Dit kan 
via telefoonnummer 06-23508040.via telefoonnummer 06-23508040.

De begeleiding van de activiteiten en het serveren De begeleiding van de activiteiten en het serveren 
van de maaltijden in Midden-Inn draait volledig op van de maaltijden in Midden-Inn draait volledig op 
vrijwilligers. Heeft u tijd over en vindt u het leuk om vrijwilligers. Heeft u tijd over en vindt u het leuk om 
in de brasserie te helpen, of kent u iemand die dit in de brasserie te helpen, of kent u iemand die dit 
heel leuk vind, meld u dan nu aan bij de participatie heel leuk vind, meld u dan nu aan bij de participatie 
coördinator van de vrijwilligers, Astrid Knöps op coördinator van de vrijwilligers, Astrid Knöps op 
telefoonnummer 06-46642196 of e-mail naar astrid.telefoonnummer 06-46642196 of e-mail naar astrid.
knops@aafje.nl knops@aafje.nl 

Een onbekende partij stuurt sms-berichten rond waarin 
ten onrechte de naam van WoningNet gebruikt wordt. 
In deze berichten wordt gevraagd een bedrag te betalen 
omdat anders bijvoorbeeld uw inschrijving vervalt en/of 
u geen recht meer heeft op een woning. WoningNet (of 
Woonkeus) stuurt nooit dergelijke sms-berichten! Krijgt u 
een dergelijk bericht of twijfelt u over een ander bericht, 
neem dan contact met ons op.

Phishing berichten 
Woningnet

Lentefair
Het zonnetje komt weer door en dat betekent.. tijd Het zonnetje komt weer door en dat betekent.. tijd 
voor een Lentefair! Op woensdag 18 mei is er tussen voor een Lentefair! Op woensdag 18 mei is er tussen 
10.00 en 16.00 uur van alles te beleven op de begane 10.00 en 16.00 uur van alles te beleven op de begane 
grond en de eerste etage van het Midden-Inn. grond en de eerste etage van het Midden-Inn. 
Op een gezellige markt bieden allerlei ondernemers Op een gezellige markt bieden allerlei ondernemers 
en hobbyisten uit Heerjansdam en omgeving  leuke en hobbyisten uit Heerjansdam en omgeving  leuke 
en lekkere producten aan. Na het shoppen kunt u in en lekkere producten aan. Na het shoppen kunt u in 
de brasserie terecht voor een heerlijk kopje koffie of de brasserie terecht voor een heerlijk kopje koffie of 
thee met wat lekkers. Komt u ook gezellig langs?thee met wat lekkers. Komt u ook gezellig langs?


